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Sportlov!
Så var det åter dags för sportlov.
Hoppas du får många vinteraktiviteter, både arrangerade eller genom egna
initiativ.
I detta program kan du som vanligt välja och vraka bland mängder
av inne- och uteaktiviteter.
Bussresor – du vet väl om att du åker gratis på länstrafikens bussar inom
Markaryds kommun. Bara visa ditt gula busskort för busschauffören.
Pågatågen som går sträckan Markaryd - Vittsjö- Bjärnum – Hässleholm
gör det lättare att ta dig ut till andra orter men glöm inte att lösa biljett
innan du stiger på tåget!
Årets sportlovsprogram sker i samarbete med kommunens föreningar,
studieförbund och personal på Kultur o Fritid.
I programmet är aktiviteterna uppräknade, där möjlighet ges, i
datumordning. Notera att det finns åldersgräns i vissa fall. Står det
ingen speciell åldersgräns på aktiviteten så gäller den för alla barnoch skolungdomar. Observera också att det är kort anmälningstid på
några av aktiviteterna.
Sportlovsprogrammet samordnas av Markaryds Kommun, Kultur – Fritid.
Har Du frågor eller synpunkter på aktiviteterna/programmet? Ring till
undertecknade, tel. 721 03, 720 53 eller till de nummer som anges i
aktiviteterna. Dina synpunkter är viktiga för att vi skall kunna göra ett så bra
arbete som möjligt. Målet är ju att det skall finnas något för alla att göra
under veckan.
Hoppas Du får ett bra sportlov!

Samordnare för sportlovsprogrammet i Markaryds kommun
Arne Lindman och Krister Edvardsson
Kultur o Fritid

Fritidskällan
Källan till det goda börjar med en hälsosam och aktiv fritid.
Vi tycker det ska vara enkelt och gratis att låna sport och fritidsprylar.
Fritidskällan finns på fritidsgården Overground i Markaryd men finns
också representerade med ett mindre sortiment på fritidsgården Hålan i
Strömsnäsbruk. Det är gratis att låna sportutrustning under en två veckors
period.
Enkelt att låna namn och telefonnummer räcker.
Man blir inte ersättningsskyldig om det går sönder om man har hanterat
sakerna aktsamt och inte avsiktligt haft sönder dem.
Vi har vinterutrustning som skridskor, hjälmar, pulkor. Sen fyller vi på
lagret efterhand och byter ut utrustningen när det är dags för nästa säsong
att ta vid!
Fritidskällan tänker på miljön och vill att prylar som lånas ut ska komma
till användning lång tid framöver.
Personalen som tar hand om dig när du kommer till Fritidskällan hjälper
dig på bästa sätt. Har vi inte det du söker så hjälper vi till att få fram dina
önskemål inom en snar framtid!
Vi tar tacksamt emot sport, fritidsmaterial, överblivna idrottskläder, skor
m.m. Från privatpersoner och föreningar. Tänk på att dina avlagda prylar
kan komma till nytta för någon annan.
Fritidsgården Overground, Hannabadsvägen 2, Markaryd
Fritidsgården Hålan, Strömsnässkolan, Strömsnäsbruk

Arrangör o kontakt
Kultur o Fritid – Markaryds Kommun
Krister Edvardsson, tel. 0433- 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se

Områden påverkade av ström:
• Tillflöden, frånflöden, sund, uddar, utsläpp och grund.
• Vid broar, bryggor, vass och branta klippor som kan reflektera
värmestrålning.
• Ojämn isläggning: vindbrunnar och områden som senare fått is.
• Råkar och båtrännor.
• Under snö.

Förberedelser
Viktig utrustning vid vistelse på naturis:
•
•
•
•
•

Isdubbar som sitter högt runt halsen.
Flythjälp typ flytväst, flytoverall eller en ryggsäck med ombyte
i tät påse.
Räddningslina som du kan hjälpa till att dra upp personer i vaken
med.
Ispik för att pröva isens bärighet.
Mobiltelefon i vattentätt fodral för att larma 112 om olyckan är
framme.

Tänk på:
•
•
•

Ha alltid sällskap på isen. Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen.
Håll avstånd till den som färdas först. Det minskar risken för att
alla samtidigt går igenom isen.
Hög fart ökar risken att komma långt ut på svag is. Ta det lugnt.

Håller isen?
Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den.
Tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som
är svåra att upptäcka. Dessutom är det svårt att ta sig upp om du går
igenom långt ut på tunn is.
Men även tjocka isar kan ha svaga områden. Isen är sällan lika stark
överallt. Inga naturisar är helt säkra. På många vatten sker isläggningen i
etapper under en längre tid. Senare lagd is är ofta svag. Misstänker du en
svaghet, så pröva isen med en ispik.
Det är viktigt att känna till isens vanliga svaga områden. Men svagheter
kan ibland vara svåra att se och uppträda oväntat. Du måste vara
förberedd på risken att isen plötsligt brister. Då gäller det att ha sällskap,
bra utrustning och veta hur du ska göra.

Informationen är hämtad från
Svenska Livräddningssällskapet
Var rädd om dig och njut av sportlovet!

Bibliotekens öppettider
Markaryd
måndag – torsdag kl.12:00-18:00, fredag kl.12:00 -17:00,
lördag kl.10:00 - 13:00
tel. 0433 – 721 05
Strömsnäsbruk
måndag, tisdag, torsdag kl. 15:00-18:00
onsdag kl. 10:00-13:00, 14:00-17:00, fredag kl. 14:00-17:00
tel. 0433 - 722 02,722 03
Traryd – måndag kl. 15:00 - 18:00 och onsdag kl. 09:00 – 12:00
tel. 0433 – 724 17
Hinneryd – låna själv när församlingshemmet är öppet
Biblioteket på internet: bibliotek.markaryd.se
Meröppet på Markaryds och Strömsnäsbruks bibliotek kl. 07:00 – 22:00
(18 år + efter påskrivet avtal)

Idrottsskolan
Det går fortfarande bra att anmäla sig till 2020 års idrottsskola.
För dig som går i åk 1 och är född 2012.
Här får du prova på olika idrotter som vårt föreningsliv i kommunen
erbjuder. Vi startar i vecka 9 och håller på till vecka 50. Vi tar paus under
sommar och höstlov. En liten avgift tas ut på 100 kr och då får barnen en
T-shirt, bok av Markaryds bibliotek samt korv med bröd och diplom vid
avslutningen.
Anmälan görs via QR koden eller lägg ett mail, se nedan.
Vid anmälan via mail uppge namn, adress,
skola och målsmans namn och tel.
Arrangör o kontakt
Kultur o Fritid
Krister Edvardsson tel. 0433 – 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se

Fritidsgårdarna
Öppen för dig mellan åk 6 – 19 år
Overground – Markaryd
tisdagen 18 februari kl. 16:30 – 20:00
onsdagen 19 februari. Fritidsgården anordnar resa denna dag.
Se separat notis i häftet. Halmstad – äventyrsresa.
torsdag 20 februari. Fritidsgården anordnar alternativ verksamhet.
Se separat notis i häftet. Bad o bowling.
fredagen 21 februari. Fritidsgården anordnar alternativ verksamhet.
Se separat notis i häftet. Fullt ös i hallen.

Hålan – Strömsnäsbruk
måndagen 17 februari Fritidsgården anordnar alternativ verksamhet.
Se separat notis i häftet. Disco on ice.
onsdagen 19 februari Fritidsgården anordnar resa denna dag.
Se separat notis i häftet. Halmstad – äventyrsresa.
torsdag 20 februari. Fritidsgården anordnar alternativ verksamhet.
Se separat notis i häftet. Bad o bowling.
fredagen 21 februari. Fritidsgården anordnar alternativ verksamhet.
Se separat notis i häftet. Fullt ös i hallen.

Fritidsgårdarna Overground och Hålan
I Markaryds kommun har vi två fritidsgårdar.
Overground i Markaryd och Hålan i Strömsnäsbruk som är öppna
mötesplatser för ungdomar från åk 6 – 19 år. Hålan har även öppet en
dag/vecka för åk 4 o 5.
Våra ledord är samarbete och inflytande där vi vill att ungdomarna ska lära
sig att ta eget ansvar och känna sig behövda.
Vi arbetar i nära samarbete med skolorna i kommunen.
Fritidsgården är en plats för trygga möten i en drogfri miljö och finns till
för alla ungdomar oavsett kön, funktionshinder, etnisk bakgrund, religion
eller politisk åsikt.
Fritidsgårdarna arbetar i en arbetsgrupp tillsammans med ungdomar
och utvecklar och planerar evenemang. Här kan man bland annat spela
biljard, pingis, musik, fotbollsspel, air-hockey, pyssla eller se på film.
I vår kiosk kan du köpa lättare förtäring samt läsk och godis.
Varje skollov anordnar vi olika aktiviteter, resor och läger men vi gör även
saker på hemmaplan.
Vi planerar alla aktiviteter tillsammans med ungdomarnas arbetsgrupp.
På fritidsgårdarna är all personal som ansvarar för verksamheten
kommunanställda. Personalen jobbar alltid två och två.

Fritidsgården Overground
Hannabadsvägen 2, Markaryd
tel. 0433 – 721 70

Fritidsgården Hålan
Järnvägsgatan 51, Strömsnäsbruk
tel. 0433 – 723 78

Personal
Mikael Strandberg, tel. 070 – 54 26 430
Patrik Persson, tel. 070 – 66 21 516
Martaza Haidari, tel, 072 – 026 06 99
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39

Hannabadet
Dag

Datum

Månad

Öppettider

Aktivitet

måndag

17

februari

10:00-15:00

Fri lek

tisdag

18

februari

10:00-18:00

Fri lek

onsdag

19

februari

10:00–18.00

Fri lek

torsdag

20

februari

10:00-18:00

Fri lek

fredag

21

februari

10:00-18:00

Fri lek

lördag

22

februari

STÄNGT

söndag

23

februari

11:00-16:00

Se Markaryds kommuns hemsida för övriga aktiviteter i simhallen

Äventyrsbad - Vattenrutschbana – Bubbelpool
Entré: 6–18 år 20 kr. Vuxna 35 kr. 0–5 år: Gratis i badande vuxens sällskap

Kolla tiderna för gratis buss från norra kommundelen!

Välkommen hälsar
Kultur o Fritid
www.markaryd.se

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
Sportlovet 2020 – kom ihåg att det är din tid, använd den väl, efter din
vilja och förmåga.
Tänk på att kompiskortet gäller även under lovet!

Kulturskolan
Kulturskolans mål är att alla barn, ungdomar och vuxna i Markaryds
kommun ska ges möjlighet till eget konstnärligt skapande, nya intressen och
många spännande möten. Kom och bli kreativ med oss och skapa en
hobby för livet!
Musik: Som elev i kulturskolan får du själv vara med och påverka
innehållet i dina lektioner. Tillsammans med din lärare får du hjälp att
utveckla din konstnärlighet och teknik. Du får också möjlighet att delta på
någon av våra föreställningar under terminen.
Keramik: Lera är ett fantastiskt material och i lera kan du tillverka alla
möjliga föremål, både bruksföremål, skulpturer, kakelplattor och mycket
annat. Kursen i keramik riktar sig till dig som vill utveckla din kreativa sida
eller helt enkelt vill börja lära dig.
Teater: Vi utgår från drama – & teaterimprovisationsövningar för att lära
känna varandra och för att eleverna ska bli bekväma med att släppa loss sin
kreativitet. Lektionerna anpassas efter gruppens behov och önskemål. Det
funkar lika bra för den som har teatervana, som för den som inte har
provat tidigare.
Dans: Du får lära dig danssteg i olika stilar och utvecklar kroppsuttryck
och din rörelseförmåga. Vi tar emot elever som är 5–25 år. Eleverna delas
upp i grupper utefter ålder.
Anmälan genom att fylla i blanketten på: www.markaryd/kulturskola
Kontakt: Thomas Jonsson, tel. 0433 – 746 46
thomas.jonsson@markaryd.se
Personal
Thomas Jonsson, träblås
Ola Brant, sång/gitarr
Lars Gahlin, gitarr
Arja Jantunen, piano
Lars ”Lasse på Backen”, trummor
Eric Olsson, teater
Isabella Stansert, dans
Lennart Frick, fiol
Eva Nielsen, keramik

Jujutsu
Prova på gratis under sportlovsveckan! För dig i åk 2 – 9.
Västergatan 22 A, Markaryd (Ingång på gaveln ner i källaren på östra sidan)
Åk 2–7 onsdagen 19 februari kl. 18:00-19:00
Åk 8–9 onsdagen 19 februari kl. 19:00-20:15
Ingen anmälan – Gratis
Arrangör o kontakt
IF Gake Dojo Markaryd
www.gakeryu.se
Johan Petersson tel. 070 – 496 73 63

Tipsrunda ”Källkritik”
På kommunens bibliotek kan ni under sportlovet testa era kunskaper
angående källkritik. Kanske kan ni hitta Fake News direkt?
Öppen för alla. Välj det bibliotek som passar dig bäst.
Markaryd, Strömsnäsbruks eller Traryds bibliotek under ordinarie
öppettider.

Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Thomas Wiking, tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Längdskidåkning
Vid snötillgång blir det skidspår vid elljusspåret vid Sparbankshallen i
Markaryd samt vid Graal stugan i Strömsnäsbruk under hela sportlovet!
Arrangör o kontakt
Markaryds FK - www.mfk.se
SK Graal – www.skgraal.se

Friskis & Svettis Markaryd
Gratis träning under sportlovsveckan!
Fritt deltagande i Friskis aktiviteter under sportlovsveckan för skolever i
Markaryds kommun som är 12 år eller äldre!
måndag 17 feb

tisdag 18 feb

onsdag 19 feb

torsdag 20 feb

Söndag 23 feb

Hunehallen
Jympa puls
19:00-20:00

Nibehallen
Skivstång
18:30-19:30

Hunehallen
Corelflex
18:30-19:30
Modus
19:30-20:30

Nibehallen
Jympa medel
18:30-19:30

Hunehallen
Team
Tabata
18:00-19:00

Arrangör o kontakt
Friskis & Svettis Markaryd
Folke Becker, tel. 070 – 510 29 44
folke.becker@hotmail.com

Markaryds Bowling
Sportlovstider i bowlinghallen.
måndag – torsdag kl. 10:00 – 21:00
fredag kl. 10:00 – 23:00
lördag kl. 15:00 -23:00
söndag kl. 13:00 – 18:00
Boka tider kan göras på tel. 0433- 122 10
samt via online bokningen på markarydsbowling.se
Arrangör o kontakt
Markaryds Bowling
Joakim Back, tel. 0433 – 122 10

Gipsa din egen skulptur
…eller varför inte ett pennställ?
måndagen 17 februari
kl. 14:00 – 16:00. Strömsnäsbruks bibliotek
Gratis för barn. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till kontaktperson se nedan.
Arrangör o kontakt
ABF
Hanna Wahlman tel. 0372 – 737 762
hannah.wahlman@abf.se

Snickra fågelholkar
Vi bjuder på allt material till
fågelholkarna. Ingen åldersgräns
måndagen 17 februari
kl. 17:00 – 19:00.
Plats: Stig Inn (källaren) –
Strömsnäsbruk
tisdagen 18 februari
kl. 17:00 – 19:00.
Plats: Slöjdsalen –
Markaryds skola
Ingen anmälan

Bordtennis och
mattcurling
Folkets Hus i
Strömsnäsbruk
Gratis aktivitet
måndag 17 februari kl.13:00 - 16:00
onsdag 19 februari kl. 13:00 - 16:00
fredag 21 februari kl. 13:00 - 16:00
Ingen föranmälan krävs!
Kom när det passar dig!
PRO bjuder på korv o dryck i
samarbete med
Kultur o Fritid,
Markaryds Kommun.

Gratis aktivitet

Arrangör o kontakt
Markaryds Fågelklubb
Lars – Erik Andreasson
tel. 070 – 519 59 15

Arrangör o kontakt
PRO Strömsnäsbruk
Asta Lindeborgh,
tel. 076 - 804 17 81

Padel
Markaryds Padelcenter låter barn/ungdomar spela fritt måndag-torsdag
mellan kl. 13:00-15:00.
Ombyte är ett krav.

Arrangör o kontakt
Markaryds Padelcenter
Kim Frank, tel. 070 – 200 48 43

Disco on Ice
Om kallt väder råder åker vi skridskor på isbanan vid Strömsnässkolan.
Vi bjuder på korv och óboy. Vid milt väder flyttar vi in i Ballhall och har
innebandydisco istället.
måndagen 17 februari. kl. 15:00 – 19:00.
För dig som går i åk 4 – 19 år.
Ta med skridskor och hjälm.
Finns även att låna på Fritidskällan.
Arrangör o kontakt
Fritidsgårdarna – Kultur o Fritid
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Körsång
Om du älskar att sjunga är du välkommen till Musikhuset i Markaryd
för att prova körsång. För dig som är 9 – 16 år.
måndagen 17 februari
kl. 13:00 – 15:00
Musikhuset i Markaryd, Drottninggatan 52, 285 38 Markaryd

Arrangör o kontakt
Kulturskolan
Tomas Jonsson, tel. 070 – 994 77 77
thomas.jonsson@markaryd.se

Lär dig fiska under sportlovet
Nu kommer Sportfiskarna återigen arrangera en fiskedag för alla barn och
ungdomar i Markaryd.
Under förmiddagen kan man lära sig mer om olika fiskemetoder och
fiskar. Det bjuds även på lunch och fika till alla deltagare. Självklart är
aktiviteten kostnadsfri.
Varmt välkomna!
Getesjön, badplatsen
måndagen 17 februari
kl. 10:00-14:00

Arrangör o kontakt
Sportfiskarnas regionkontor i Syd
Julius Jarving Ohlsson, tel. 0700-20 90 55
julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Bokklubb för mellanstadiet
Kom till biblioteket och fika, få boktips och träffa
andra som läser och gillar böcker.
tisdagen 18 februari
För dig som går på mellanstadiet.
kl.15:00-16:00 på Markaryds bibliotek.

Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Thomas Wiking, tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Privat bild

Träffa brandmän och poliser
Är du nyfiken på hur en brandbil fungerar.
Vill du träffa en riktig brandman och en polis?
förmi

Välkommen till brandstationen i Markaryd.
Markaryd
tisdagen 18 februari kl. 10:00 – 11:00
Ingen anmälan - gratis aktivitet

Arrangör o kontakt
Markaryds Kommun
Räddningstjänst och Polisen
Anders Johansson, tel. 0433- 720 97
anders.johansson@markaryd.se

Ungdomssamordnaren
Jag heter Arne Lindman och är ungdomssamordnare i
Markaryds kommun! Du får gärna kontakta mig om
du har några förslag på aktiviteter eller något annat
som rör ungdomar.
Ungdomssamordnare
Arne Lindman
tel. 0433- 721 03
arne.lindman@markaryd.se

Dans
Kom och dansa med oss på Kulturskolan.
En prova på dag under ledning
av danspedagogen Isabella Stansert.
tisdagen 18 februari
Overground i Markaryd
kl. 13:00 – 14:00, mellanstadiet
kl. 14:00 – 15:00, högstadiet

Arrangör o kontakt
Kulturskolan
Isabella Stansert, tel. 073 – 072 92 03

Traryds Djurpark
Korvgrillning, skattjakt. Vi kommer
att lägga en bana med frågor. Alla
barn får ett litet pris när man
kommer i mål.
Kultur o Fritid bjuder på korv, bröd
och dryck.
För alla åldrar
tisdagen 18 februari
kl. 13:30 – 15:00
Gratis aktivitet

Pingis, badminton
och tennis
Öppen för alla. Kom och spela
en eller flera racketsporter.
Rack finns att låna. Kom
ombytta, medtag vattenflaska.
Sparbankshallen - Markaryd
tisdagen 18 februari
kl. 10:30 – 12:00

Arrangör o kontakt
Fritidsgårdarna, Kultur o Fritid
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

mupi.se

Ingen anmälan
Gratis aktivitet
Arrangör o kontakt
Kultur o Fritid
Krister Edvardsson,
tel. 0433-720 53

Lär dig grunderna i självskydd
Information och praktiska övningar där fokus
läggs på självskydd av kunnig tränare
med mångårig erfarenhet av utemiljöer.
Ulvarydsvägen 5 i Markaryd. Gamla Markaryds Grafiskas lokaler.
För dig som går åk 7 och uppåt.
onsdagen 19 februari kl. 17:00 – 18:15
Arrangör o kontakt
Ruy San Ryu
Marcus Nyström, tel. 070 – 214 81 63
Ted Bäck, tel. 076 – 014 51 81
marcusnystrom31@gmail.com

Teater

TV – spel med Thomas

Kom och prova på hur det känns att
stå på en scen och gå in i teaterns
magiska värld.

Kom till Markaryds biblioteket
och utmana barnbibliotekarien
Thomas Wiking på Nintendo
switch.

För dig som är mellan 10 – 16 år
Musikhuset i Markaryd
onsdagen 19 februari
kl. 13:00 – 15:00
Ledare: Eric Olsson

För dig mellan 7 – 12 år
Markaryds bibliotek
onsdagen 19 februari
kl. 13:00 – 15:00

Arrangör o kontakt
Kulturskolan
Tomas Jonsson, tel. 070 – 994 77 77
thomas.jonsson@markaryd.se

Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Thomas Wiking
tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Femkamp
Team Sportia bjuder in till femkamp.
Turneringen äger rum inne i butiken.
För dig som går i åk 1 – 6
onsdagen 19 februari kl. 10:00 – ca 11:30
Anmälan görs på plats.
kl. 10:00 sätter turneringen igång.

Arrangör o kontakt
Team Sportia, Markaryd
Pia Johansson, tel. 0433-104 81

Styrketräning

Foto

Atletic Club på Järnvägsgatan 53 i
Strömsnäsbruk. Vi har öppet för
dig som vill köra ett pass. Ledare
finns på plats och instruerar dig.

Vi fotograferar Markaryd
sen ställer ut våra bilder i en
utställning lite längre fram i vår.

onsdagen 19 februari
Från 15 år
kl. 18:00 – 20:00
Gratis träningspass
Anmäl dig senast
måndagen 17 februari.
Passet genomförs i träningskläder.
Omklädningsrum finns med
duschmöjligheter.

Kameror lånas på plats. Vi går runt
tillsammans för att ta bilder på
byggnader och platser i Markaryd
som visar upp orten.
onsdagen 19 februari
ABF Markaryd. Drottninggatan 18
kl.13:00 - 16:00
Gratis för barn 10–14 år.
Begränsat antal platser.
Anmäl dig till Hannah på ABF.

Arrangör o kontakt
Atletic Club
Tobias Svensson
tel. 070 – 639 66 90

Arrangör o kontakt
ABF
Hannah Wahlman
tel. 0372 – 73 77 62
hannah.wahlman@abf.se

Äventyrsresa till Halmstad
Häng med till Halmstad där vi börjar med Laserdome.
Efter det åker vi till Sannarpsbadet. På vägen tillbaka beger vi oss till
Hallarna för de som vill shoppa lite.
onsdagen 19 februari
För dig mellan åk 6 – 19 år
Busstider
Traryds station (busshållplats) kl. 08:00
Strömsnäsbruk La Bonné kl. 08:15
Markaryds station kl. 08:30
Buss hemkomst
Markaryds station kl. 18:00
Strömsnäsbruk La Bonné kl. 18:15
Traryds station (busshållplats) kl. 18:30
Kostnad för bussresan är 50: - t/r
extra tillkommer om man vill
- Laserdome 140.- för 40 min.
- Badet 60: - (simkunnighet minst 200 m)
Betalningen sker på bussen.
Tillkommer på plats, fickpengar till mat, shopping mm
Ta med hänglås för klädskåp.
Anmälan görs via QR koden eller via mupi.se
senast tisdagen 14 februari
Begränsat antal platser.
Arrangör o kontakt
Fritidsgårdarna – Kultur o Fritid
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39

Magisk show med trolleriskola
Kom och lär dig trolla med Pierre Malm.
Först kör magikern Pierre en 30 min show för oss
och sen lär han ut något kul trick.
Här har du chansen att lära känna en riktig trollkarl.
Öppen för alla sportlovslediga barn och ungdomar.
onsdagen 19 februari
Fritidsgården Overground, Markaryd
kl. 13:30 – 14:00 Magisk show
kl. 14:00 – 16:30 Trolleriskola
Gratis aktivitet

Arrangör o kontakt
Kultur o Fritid
Arne Lindman, tel. 0433 – 721 03
arne.lindman@markaryd.se

Pinstillverkning
Kom till Markaryds bibliotek och tillverka dina pins. Ta med en egen bild
ca 30 mm eller klipp ut från tidskrift på plats. Max 3 knappar – så långt
lagret räcker.
För dig mellan 6 – 12 år
torsdagen 20 februari, kl. 10:00-12:00
Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Thomas Wiking tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Bad o Bowling
Succé i repris!
torsdagen 20 februari
Bowling kl. 18:00 – 19:30
Bad kl. 19:30 – 22:00
För dig i åk 6 – 19 år.
Gratis aktivitet
Bowlinghallen/Hannabadet i Markaryd.
Anmälan för buss hem till Timsfors, Strömsnäsbruk och
Traryd görs på mupi.se eller QR koden.
Arrangör o kontakt
Fritidsgårdarna, Kultur o Fritid
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39

Skytte

Skaparstund

Prova på skytte.
Strömsnässkolan under matsalen.
Från 5 år
torsdagen 20 februari
kl. 14:00-16:00

Gillar du att vara kreativ och
vill skapa bilder med pixelpärlor,
och att vika egna origami
bokmärken. Då är detta stunden
för dig.

Ingen anmälan, Gratis aktivitet

torsdagen 20 februari
För dig mellan 6–15 år
kl. 13:00 – 15:00
Markaryds bibliotek
Gratis aktivitet

Arrangör o kontakt
Strömsnäsbruks Skytteförening
Ingemar Jonasson
tel. 0433 - 200 36, 070-718 25 03

Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Katrin Wik, tel. 0433 – 741 29
katrin.wik@markaryd.se

Biblioteksmys på Strömsnäsbruks bibliotek
Garnfåglarna flyttar in. Gör halsband, armband + miljövänligt pyssel.
Vi tipsar varandra om ”Bästa boken”.
Passa också på att tipsa personalen om hur du vill ha biblioteket.
torsdagen 20 februari
kl. 13:30 – 15:00
För dig mellan 8 – 11 år Gratis aktivitet!
Anmäl dig senast fredagen 14 februari
Välkomna
Ann och Desirée på Strömsnäsbruks Bibliotek.

Arrangör o kontakt
Strömsnäsbruks Bibliotek
Ann Hanzon, Desirée Nilsson, tel. 0433 -722 02,722 03

Prova på fiol
Kom och prova på att spela det fantastiska instrumentet fiol.
För er mellan 6 – 16 år., men vuxna är också hjärtligt välkomna.
Fiolpedagog Lennart Frick kommer att hjälpa dig på traven.
fredagen 21 februari
kl. 10:00 – 12:00
Musikhuset i Markaryd

Arrangör o kontakt
Kulturskolan
Tomas Jonsson, tel. 070 – 994 77 77
thomas.jonsson@markaryd.se

Sagostund
Kom till Markaryds Bibliotek på sagostund i
vårt mysiga sagorum.
För dig mellan 3 – 6 år
fredagen 21 februari kl. 14:30 – 15:00
Arrangör o kontakt
Markaryds Bibliotek
Thomas Wiking, tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Fullt ös i hallen
Lilla gymnastiksalen, Strömsnäsbruk.
Aktiviteterna bestämmer ni. Det blir dessutom en överraskning.
fredagen 21 februari
kl. 19:00 – 23:00
För dig i åk 6 – 19 år
Båda gårdarna är stängda denna kväll. Ni som vill
åka buss till Timsfors/Markaryd kl.23:00 anmäler
er här via QR koden eller mupi.se.
Arrangör o kontakt
Fritidsgårdarna Overground o Hålan
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Pinstillverkning
Kom till Traryds Biblioteket och tillverka dina pins.
Ta med en egen bild ca 30 mm eller klipp ut från tidskrift på plats.
Max 3 knappar – så långt lagret räcker.
För dig mellan 6 – 12 år
fredagen 21 februari, kl. 10:00-11:00
Gratis aktivitet
Arrangör o kontakt
Traryds Bibliotek
Desirée Nilsson, tel. 0433 – 724 17, desiree.nilsson@markaryd.se

Disco
Fritidsgården Overground, fredagen 21 februari
Glittertema, godis & snacks
Åk F – 2, kl. 17:00 – 18:30
Åk 3 – 5, kl. 19:00 – 21:00
Inträde 20 kr
Arrangör o kontakt
Klass 9D, Markaryds skola
Calle Stangebo tel.072 – 702 39 95

Discobowling
Bowlinghallen i Markaryd
fredagen 21 februari
kl. 18:00 – 21:00
1 timmes bowling + hamburgertallrik + dricka
180:-/ person vid 2 personer
150:-/ person vid 3 personer
130:-/person vid 4 personer
Inga tider är uppbokade utan man bokar själv när det passar.
Bokning sker tel. 0433 – 122 10

Arrangör o kontakt
Markaryds Bowling
Joakim Back
tel. 0433 – 122 10

Innebandymatch
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK – Älmhults IBK
Hunehallen, Markaryd
fredagen 21 februari
kl.19:30
Fritt inträde för alla
Ungdomar upp till 19 år är med i en utlottning av biobiljetter i periodpausen.

Arrangör o kontakt
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK
i samarbete med Kultur o Fritid, Markaryds kommun.
Thim Alex, tel. 073 – 825 04 79

Föreläsning
”Musikunderhållning – En schlager i Sverige i ord och ton”
söndagen 23 februari kl. 18:00
Kommunhuset i Markaryd
Trion Bertil Sandström, Gunilla Naumann och Stefan Knutsson
berättar om, spelar gitarr och sjunger nostalgiska låtar.
Gratis - Ingen anmälan
Föreläsningen är öppen för alla.
Arrangör o kontakt
Markaryds Föreläsningsförening
Alpo Persson, tel. 0433- 714 92
alpo.persson@telia.com

Sportlovskrysset information
Registrera ditt svar som du får av den lodrätta markerade grå rutan.
Senast söndagen 23 februari.
Så är du med i utlottning av fina vinster som böcker, biobiljetter och
badbiljetter.
Registreringen av ditt svar görs antingen via mupi.se – länka dig vidare eller
använd dig av QR koden så kommer du direkt till registreringen!
Vinnarna presenteras på mupi.se onsdagen 26 februari. Tävlingen är öppen
för alla barn/ungdomar upp till 20 år som går i skola i Markaryds kommun
eller är skrivna i Markaryds kommun.

Sportlovskrysset 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sportbilar tycker om att göra detta, särskilt i kurvor?
Kultur o fritidschefens förnamn?
En av de två ekorrarna som finns som Disney figurer?
Första människan på månen. Efternamn?
Annat ord för trolleri.
Stor racket sport som växt sig starkt de senaste åren?
En cowboy gillar att kasta detta?
Kivik, Hästveda har det. Markaryd har två en på våren en på hösten.
Man kan göra det upp i träd, över staket.
Bättre att vara .... än sur!
Ishockeyns högsta liga i Sverige förkortas?
Ölandsbron börjar här ifrån om man kommer från fastlandet?
Sveriges nationaldag firar vi i denna månad?
Ledtråd till det rätta svaret – Låna fritidsartiklar gratis. Det gör vi på?

Mina Sportlovsaktiviteter 2020
Aktivitet

Dag

Kl

Ansvarig utgivare
Sportlovsprogrammet 2020
Markaryds Kommun
Kultur och Fritid
Box 74
285 22 Markaryd
tel. 0433 – 721 03, 720 53

Ev.anmälan

